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Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

1. Օրակարգի հաստատման մասին: 

2. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի  Գավառ համայնքի 2020 թվականի բյուջեի կատարման 

տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին  

                                                       /զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

3. Գավառ համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 7 նիստի 139-Ա  

որոշման մեջ փոփոխոթյուն կատարելու մասին 

                                                      /զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

4. Գավառ համայնքի 2021 թվկանի պահուստային ֆոնդից գումար տրամադրելու մասին  

                                                   /զեկ. Տ. Բրսիկյան/ 

5. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 

համայնքային սեփականություն հանդիսացող, օգտագործման սահմանափակումներ 

չունեցեղ, գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերը մրցութային կարգով 

վարձակալությամբ օգտագործման տրամադրելու և տարեկան վարձավճար սահմանելու 

մասին: 

                                                    /զեկ. Մ. Մանուկյան/ 

6. Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին  

                                                     /զեկ. Ա. Բոշյան/  

7. «Գավառի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը Գրիշա Ափրոյանի անվամբ անվանակոչելու մասին  

                                             /զեկ. Կ. Մանուկյան, Վ. Սարգսյան/ 

8. Աճուրդային  կարգով օտարելու նպատակով Գավառ համայնքի սեփականություն 

հանդիսացող  հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի UAZ 31514 մակնիշի 777 ՕՕ 

31 պետհամարանիշի, Գազ 24 3110 մակնիշի 778 LL 11 ավտոմեքենաների արժեքները 

որոշելու համար անկախ գնահատող կազմակերպությանը դիմելու մասին 

                                              /զեկ. Ա. Գևորգյան/ 

9. ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/10 ծածկագրով գնանշման հարցման մրցույթը չկայացած 

հայտարարելու մասին  

                                              /զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/ 

10. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքներում «Քոթթոն Ռոդ» ՍՊԸ-

ին՝ գործունեություն ծավալելու համար համաձայնություն տալու մասին 

                                        /զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/ 

 

11. ՀՀ ՊՆ-ի N Ն զորամասին դյուրակիր համակարգիչներ նվիրաբերելու մասին: 

                                            /զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/ 



 

 

12. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող խանութը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին 

                                                  /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

13. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող խանութը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին 

                                                 /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

14. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող օժանդակ շինությունը, պարիսպը և 

հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին 

                                               /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

15. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող կոշիկի վերանորոգման կրպակը և 

հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին 

                                                     /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

16. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին 

                                                      /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

17. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին 

                                                 /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

18. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը ևհողամասը աճուրդային 

կարգով օտարելու մասին 

                                                    /զեկ. Ն. Մուխսյան  

19. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին 

                                                   /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

20. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը աւղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին 

                                                 /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

21. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին 

                                                 /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

22. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ավտոտնակը և հողամասը ուղղակի 

վաճառքով օտարելու մասին 

                                               /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

23. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը ընդլայնելու նպատակով 

ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին  

                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

24. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի նպատակային նշանակությունը 

փոխելու և աճուրդով օտարելու մասին: 

                                               /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

25. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդով օտարելու մասին: 

                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

26. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդով օտարելու մասին: 

                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

27. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդով օտարելու մասին: 

                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 



28. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդով օտարելու մասին: 

                                                /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

29. Հողամասի նկատմամբ սուբյեկտի ուղղում կատարելու մասին 

                                 /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 

30. Գավառ համայնքի Նալբանդյան փողոց թիվ 153 հասցեի հողամասի նպատակային 

նշանակությունը փոխելու մասին: 

                                               /զեկ. Ն. Մուխսյան/ 


